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Nya förpackningar, nya möjligheter

Svenssons kan nu erbjuda er att köpa Yale Doorman i separa-
ta delar.

Detta kan komma att innebära, att t.ex. Husfabriker, kan 
beställa sina ytterdörrar från sin dörrleverantör, försedda från 
fabrik med Yale Doorman låshus och tillhörande rätt slutbleck. 
Husfabriken i sig, kan tillhandahålla de andra ingående kom-
ponenterna såsom ytter- och insidans dörrtrycke, tillhörande 
nyckeltaggar samt manual. 

På detta vis, slipper man byta låshus i dörrar och ev. slutbleck. 
Det blir helt enkelt rätt från början, direkt från dörrfabriken 
och undvikande av t.ex. felaktig montering etc.
 
Givetvis, kommer vi också sälja kompletta satser som tidigare, 
om man önskar det och om t.ex. dörrfabriker vill sälja Yale 
Doorman komplett. Med eller utan slutbleck i satsen. Vi kom-
mer inte att leverera dessa i någon konsumentförpackning 
längre, utan i en kartong med alla ingående komponenter.

Vi kommer fortfarande att lagerhålla konsumentpack men i 
något begränsat antal om någon fortsatt önska beställa det.

På detta vis, kommer man slippa att få material över och 
då mestadels låshus och slutbleck, som förmodligen aldrig 
kommer till någon användning, utan slängs istället. I dagens 
miljötänk m.m. måste detta vara det mest riktiga.

Gällande slutbleck, kommer vi i  de kompletta satserna att 
leverera det justerbara slutblecket 1489-11 då det visar sig 
fungera bäst till Yale Doorman.
 
Glöm heller inte att vi lagerhåller och säljer både V-box och 
V-modul, om man önskar komplettera med det.
 
Ni är välkomna att höra av er till oss, med ev. ytterligare 
frågor samt pris.
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6. Låssats Yale Doorman.

4. Yale Doorman SIT-Pack innehållande alla ovanstående artik-
lar och utan slutbleck 1489-11.

5. Yale Doorman SIT-Pack komplett innehållande alla ovanstå-
ende artiklar och med slutbleck 1489-11.

3. Behörsats Yale Doorman innehållande behör (trycke insida 
och utsida), med skruvpåse standard, skruvpåse förlängd, bat-
terier, 3 st nyckeltaggar samt manual.

2. Borrskydd Yale Doorman.

1. Låshus Yale Doorman med tillhörande kabel. Levereras 
styckevis eller i 20-pack.
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